
 
 

Regulamin 
Wojewódzkiego Konkursu na infografikę 

w ramach cyklu edukacyjnego „Giganci Nauki Kujaw i Pomorza” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu na infografikę w ramach cyklu edukacyjnego 
„Giganci Nauki Kujaw i Pomorza” jest Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku z siedzibą przy ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek,  
a Współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń. 
 

§ 2 
Cele konkursu 

 
Cele konkursu wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w ramach podnoszenia jakości kształcenia i wychowania, i są nimi w szczególności: 

1) przybliżenie uczniom sylwetek naukowców z województwa kujawsko- pomorskiego: 
Henryka Arctowskiego, Jana Czochralskiego, Wilhelminy Iwanowskiej, Alberta 
Michelsona, Tadeusza Reichsteina, Mariana Rejewskiego w ramach cyklu edukacyjnego 
„Giganci Kujaw i Pomorza”, 

2) rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu  
i Polski; 

3) kształtowanie postaw patriotycznych; 
4) zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu; 
5) wzmacnianie lokalnej i regionalnej tożsamości; 
6) wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych i technologii informacyjno-

komunikacyjnej w nowoczesnej edukacji; 
7) promocja województwa kujawsko-pomorskiego; 
8) promocja kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej EDUPOLIS. 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi i samodzielnymi, 
nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

3. Uczestnik konkursu ma możliwość złożenia jednej pracy. 
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich, w tym też zdjęć na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1062). Organizator konkursu ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania 
prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



 
 

5. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na podanie 
ich nazwisk w materiałach informacyjnych związanych z niniejszym konkursem. 

6. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu konkursu. 
 

§ 4 
Praca konkursowa 

 
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie infografiki.  

(Na potrzeby niniejszego konkursu: 
Infografika – informacja przekazana za pomocą wykresu lub rysunku.1) 

2. Praca powinna prezentować informacje dotyczącej wybranego naukowca z cyklu 
edukacyjnego „Giganci Nauki Kujaw i Pomorza”: Wilhelminy Iwanowskiej, Henryka 
Arctowskiego, Jana Czochralskiego, Alberta Michelsona, Tadeusza Reichsteina, 
Mariana Rejewskiego. 

3. Źródłem do przygotowania prac muszą być pakiety edukacyjne dotyczące 
wymienionych postaci, które znajdują się na kujawsko-pomorskiej platformie 
edukacyjnej EDUPOLIS pod adresem: edupolis.pl/giganci-nauki/ 

4. Prace konkursowe należy przygotować w dowolnym programie graficznym;  
z rozszerzeniem pdf, jpg, svg, png. o minimalnej rozdzielczości 300dpi i zapisać  
na wybranym nośniku (płyta CD/DVD, pendrive). Nośniki z pracami nie będą zwracane 
uczestnikom konkursu.  

5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
6. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1) uczniów szkół podstawowych, klas VI–VIII; 
2) uczniów szkół ponadpodstawowych. 

7. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów. O podziale nagród zadecyduje 
jury. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Zasady oceny:  
1) zgodność z regulaminem (0-5 pkt.);  
2) poprawność merytoryczna (0-5 pkt.); 
3) czytelność przekazu (0-5 pkt.); 
4) pomysłowość i kreatywność w sposobie interpretacji tematu (0-5 pkt.). 

 
§ 5 

Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu 
 

1. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego jako Współorganizator  Wojewódzkiego Konkursu na 
infografikę w ramach cyklu edukacyjnego „Giganci Nauki Kujaw i Pomorza”. 

2. Nagrodami w konkursie są: 
1) w kategorii dla uczniów VI-VIII klas szkół podstawowych: 

a) za zajęcie I miejsca  - nagroda finansowa 1.000 zł, 
b) za zajęcie II miejsca - nagroda finansowa 500 zł, 
c) za zajęcie III miejsca - nagroda finansowa 300 zł. 
 

2) w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 
a) za zajęcie I miejsca - nagroda finansowa 1.000 zł, 
b) za zajęcie II miejsca - nagroda finansowa 500 zł, 

                                                 
1 Infografika [w:] Słownik języka polskiego PWN, oprac. haseł: Lidia Drabik, Agnieszka Łodzińska, Katarzyna 
Sarna, Rafał Sarna, Anna Stankiewicz, Wyd. I, Warszawa : PWN, 2021, s. 318. 



 
 

c) za zajęcie III miejsca -  nagroda finansowa 300 zł. 
 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: Kujawsko 
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – www.cen.org.pl, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – https://www.kujawsko-
pomorskie.pl oraz Edupolis – https://edupolis.pl.   

 
 

§ 6 
Termin i sposób nadsyłania prac 

 
1. Prace należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

giganci@cen.info.pl lub dostarczyć na  nośniku (CD / DVD, pendrive ) do siedziby 
Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przy  
ul. Nowomiejskiej 15 A, 87-800 Włocławek, w terminie do 16 grudnia 2022 r.  

2. Do pracy konkursowej dołączyć: 
-  formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).  

3. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo przez Organizatora konkursu. 
4. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą przyjmowane. 
5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oraz 

niewpłynięcie zgłoszenia w terminie. 

 

§ 7  
Klauzula informacyjna 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli we Włocławku, zwany dalej „Administratorem”.  
     Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we 

Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail: 
kpcen@cen.info.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail:  iod@cen.info.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Wojewódzkiego Konkursu na 

infografikę w ramach cyklu edukacyjnego "Giganci Nauki Kujaw i Pomorza". Pozostałe 
cele to m.in: archiwizacja danych, prowadzenie sprawozdawczości  statystyk, 
prowadzenie portalu informacyjnego. 

4. Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest:  
1) art. 6 ust. 1. lit. a  RODO na podstawie udzielonej zgody, 
2) art. 6 ust. 1. lit. e RODO wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu. 
6. Podanie danych jest dobrowolne ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w 

Wojewódzkim Konkursie na infografikę w ramach cyklu edukacyjnego 
„Giganci Nauki Kujaw i Pomorza". Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 



 
 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego Regulaminu. 
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu (edycji danego roku)  

w każdym czasie. 
 


